






























 



 



සංශ ෝධන ලැයිසත්ුව 

අනු 
අංකය 

          විෂය                                                             ශවනස ්විය යුතු වාකල ශක සස 

1.  7.2.4.1 
වගුව 

විෂයයන් උපරිම ලකුණු ප්ර මායය සමත් ලකුණු ප්ර මායය 

සංහල / ශෙමළ භාෂය පරිවර්තනය              100             40% 

සංහල / ඉංග්රීාස භාෂය පරිවර්තනය              100             40% 

2.  7.2.4.2 විෂයයන් උපරිම ලකුණු ප්ර මායය සමත් ලකුණු ප්ර මායය 

සංහල / ශෙමළ භාෂය පරිවර්තනය              100             40% 

සංහල / ඉංග්රීාස භාෂය පරිවර්තනය              100             40% 

3.  ඇමුණුම 01 
02 

විභාග පිළිබඳ විස්තර : 

විෂයයන් උපරිම ලකුණු ප්ර මායය සමත් ලකුණු ප්ර මායය 

සංහල / ශෙමළ භාෂය පරිවර්තනය              100              40% 

සංහල / ඉංග්රීාස භාෂය පරිවර්තනය              100              40% 

 

4.  ඇමුණුම 01 
05 

විභාගය සඳහා වන විෂය නිර්ශේ ය : 

ප්ර  ්ය ප්රෂශේ  නම                  විෂය නිර්ශේ ය 

සංහල / ශෙමළ භාෂය පරිවර්තනය සංහල පාඨයක් ශහෝ පාඨයන් ශෙමළ භාෂාවස හා 
ශෙමළ පාඨයක්  ශහෝ පාඨයන් සංහල භාෂාවස 
පරිවර්තනය කිරීම 

සංහල / ඉංග්රීාස භාෂය පරිවර්තනය සංහල පාඨයක් ශහෝ පාඨයන් ඉංග්රීාස භාෂාවස හා 
ඉංග්රීාස පාඨයක්  ශහෝ පාඨයන් සංහල භාෂාවස 
පරිවර්තනය කිරීම 

5.  ඇමුණුම 02 
05 

විභාගය සඳහා වන විෂය නිර්ශේ ය : 
 

                     විෂය ක්ශෂේ්රෂය 
 

                         විෂය නිර්ශේ ය 
 

භාෂය පරිවර්තනය සංහල, ශෙමළ භාෂාවස හා ශෙමළ, සංහල භාෂාවස 
පරිවර්තනය කිරීම ශහෝ සංහල, ඉංග්රීාස භාෂාවස හා 
ඉංග්රීාස, සංහල භාෂාවස පරිවර්තනය කිරීම 

6.  ඇමුණුම 03 
02 

විභාග පිළිබඳ විස්තර : 
 

ප්ර  ්ය ප්රෂය         කාලය මුළු ලකුණු සමත් ලකුණු 

සංහල / ශෙමළ භාෂය පරිවර්තනය පැය 01 100 40% 

සංහල / ඉංග්රීාස භාෂය පරිවර්තනය පැය 01 100 40% 

7.  ඇමුණුම 03 
05 

විභාගය සඳහා වන විෂය නිර්ශේ ය : 

              ප්ර  ්ය ප්රෂශේ  නම                           විෂය නිර්ශේ ය 

සංහල / ශෙමළ භාෂය පරිවර්තනය සංහල පාඨයක් ශහෝ පාඨයන් ශෙමළ භාෂාවස හා 
ශෙමළ පාඨයක්  ශහෝ පාඨයන් සංහල භාෂාවස 
පරිවර්තනය කිරීම 

සංහල / ඉංග්රීාස භාෂය පරිවර්තනය සංහල පාඨයක් ශහෝ පාඨයන් ඉංග්රීාස භාෂාවස හා 
ඉංග්රීාස පාඨයක්  ශහෝ පාඨයන් සංහල භාෂාවස 
පරිවර්තනය කිරීම 

8.  ඇමුණුම 04 
02 

පරීක්ෂයය පිළිබඳ විස්තර :  
 

විෂය ක්ශෂේ්රෂය කාලය මුළු ලකුණු  සමත් ලකුණු 

භාෂය පරිවර්තනය (සංහල/ශෙමළ) / 
(සංහල/ඉංග්රීාස) 

විනාඩි 30 100 40% 

9.  ඇමුණුම 04 
05 

පරීක්ෂයය සඳහා වන විෂය නිර්ශේ ය : 
 

විෂය ක්ශෂේ්රෂය විෂය නිර්ශේ ය 

සංහල / ශෙමළ භාෂය පරිවර්තනය සංහල, ශෙමළ භාෂාවස හා ශෙමළ, සංහල භාෂාවස 
පරිවර්තනය කිරීම 

සංහල / ඉංග්රීාස භාෂය පරිවර්තනය සංහල, ඉංග්රීාස භාෂාවස හා ඉංග්රීාස, සංහල භාෂාවස පරිවර්තනය 
කිරීම 
 



10.  10.1.2 
10.1.2.1 
10.1.2.2 
10.1.2.2 ස පසුව 
ඇති සසහන 
10.2.2 
10.2.2.1 
10.2.2.2 
10.2.2.2 ස පසුව 
ඇති සංලක්ෂය, 
ඇමුණුම 05 
හා 
ඇමුණුම 06 
 

 
 
සම්පූර්යශයන්ම ඉවත් විය යුතුය 
 
 
(අමාතල ම්ඩලල ශකකම්ශ  අංක අමප/12/1542/504/142-II හා 2013 ඔක්ශතෝබර් මස 11 දිනැති 
ලිපිශයන් ෙැනුම් දුන් 2013 ඔක්ශතෝබර් මස 03 දින පැවති අමාතල ම්ඩලල ැසස්ීමශම්ී  ළළි  ීරරයය අනුව 
“අනුමත කිරීම සඳහා  ඉදිරිපත් කර ඇති බඳවා ගැනීශම් පරිපාටි සහ ශසේවා වලවස්ාා වල සුවිශ ේී  කාර්ය 
සාධනය යසශත් උසස් කිරීමස අොළ විධි විධාන ඇතුලත් ශන කිරීම”  ස ීරරයය කර ඇත.) 

11.  9.1 
02 අශනක් රාජ්යල 
භාෂාව 

රාජ්යල පරිපාලන චක්රාශකක 01/2014 හා ඊස ආනුෂාංගික චක්රාශක  අනුව අොළ ම්ටසශම් භාෂා ප්ර ීමයතාව 
ලබාගත යුතුයි. 

 


